
Rota Fotográfica Património da Humanidade 

(4 dias/3 noites) 

1º dia – Encontro em Portel às 9:30h. Partida para Vila Viçosa (Em vias de classificação 
como Património Cultural pela UNESCO). Visita ao Castelo, Palácio e Santuário de 
Nossa Senhora da Conceição Padroeira de Portugal. Almoço em Vila Viçosa.  

Partida para Estremoz. Visita a pé ao centro histórico e Pousada de Santa Isabel. Visita 
ao Museu de Estremoz e à sua coleção de Figurado de Estremoz (Classificado 
Património Cultural Imaterial pela UNESCO) 

Jantar em Estremoz na Adega do Isaías. Dormida no alojamento local Matriz Guest House em Portel.  

2º dia – Partida às 9,30h para Évora (Classificada Património Cultural pela UNESCO). 
Passeio a pé pelo centro histórico, jardim e Palácio D. Manuel. Visitas a monumentos 
facultativas.               

 Almoço na Adega “4ªFeira” (incluído). Período para fotografar a acrópole, os antigos 
bairros dos judeus e dos mouros. Visitas a museus e igrejas facultativas. Fotografar o 
interior da Igreja de São Francisco. Visita ao museu e Capela dos Ossos 
facultativas.                

Jantar em Portel (livre) e dormida no AL Matriz Guest House em Portel.  

3º dia – Partida às 9,00h para Elvas (Classificada Património Cultural pela UNESCO). Passeio a pé pelo centro histórico 
e ruas floridas. Castelo e museus facultativos.            

    Almoço em Elvas. Fotografar a Sé de Elvas e a Igreja das Domínicas (rara igreja em Portugal de planta octogonal). 
Visita ao Forte da Graça e ao forte de S.ª Luzia (bilhetes incluídos no programa). Fim do programa. 

World Heritage Photographic Route 

(4 days / 3 nights) 

1st day - Meeting in Portel at 9: 30h. Departure to Vila Viçosa (In the process of being 
classified as Cultural Heritage by UNESCO). Visit to the Castle, Palace and Sanctuary 
of Nossa Senhora da Conceição Patron Saint of Portugal. Lunch in Vila Viçosa. 

Departure to Estremoz. Visit on foot to the historic center and Pousada de Santa 
Isabel. Visit to the Estremoz Museum and its Estremoz Figurative Collection (classified 

as Intangible Cultural Heritage by UNESCO) 

Dinner in Estremoz at Adega do Isaías. Overnight at Matriz Guest House in Portel. 

2nd day - Departure at 9.30 am to Évora (classified as Cultural Heritage by UNESCO). Walking tour of the historic center, 
garden and D. Manuel Palace. Visits to optional monuments. 

Lunch at the “4ªFeira” Cellar (included). Period to photograph the acropolis, the old neighborhoods of the Jews and the 
Moors. Visits to optional museums and churches. Photograph the interior of the Church of São Francisco. Optional visit to 
the museum and Chapel of Bones. 

Dinner in Portel (free) and overnight at AL Matriz Guest House in Portel. 

3rd day - Departure at 9.00 am to Elvas (classified as Cultural Heritage by UNESCO). Walking tour of the historic center 
and flowery streets. Optional visit to the castle and museums. 

    Lunch in Elvas. Photograph the Cathedral of Elvas and the Igreja das Domínicas (a rare octagonal church in Portugal). 
Visit to Forte da Graça and Forte de S.ª Luzia (tickets included in the program). End of program. 

Os programas de passeios fotográficos pelo Alentejo, são destinados a todos os que gostam de fotografia e bens 
culturais, independentemente do seu estado de domínio da técnica e da arte fotográfica. 

Vamos ver os melhores locais e quem precisar aprender um pouco mais sobre arte fotográfica, receberá apoio técnico 
do fotografo guia, em matérias como composição, exposição à luz, funcionamento da máquina fotográfica, entre outros. 

The photographic tours programs in the Alentejo, are aimed at all who like photography and cultural goods, regardless of 
their state of mastery of photographic technique and art. 

We will see the best places and whoever needs to learn a little more about photographic art, will receive technical support 
from the guide photographer, in matters such as composition, exposure to light, operation of the camera, among others. 


